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HCME is een dochteronderneming van Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd., van oorsprong een Japans bedrijf, opgericht 
in 1970. HCME is verantwoordelijk voor de fabricage, verkoop 
en marketing van Hitachi-constructieapparatuur in Europa, 
Afrika, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en het 
Midden-Oosten. In 2012 vierde HCME haar 40ste verjaardag van 
haar activiteiten in Europa.

De uitDaging

Wereldwijd fabriceert Hitachi hydraulische graafmachines, 
wielladers, kiepwagens en kranen op rupsbanden. Deze 
referentie gaat over de dochteronderneming in Oosterhout. 
Hier fabriceert en assembleert HCME – Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV – onder meer minigraafmachines met 
een gewicht van 1 tot 6 ton en kranen op rupsbanden.

Door de toenemende verkoop moest HCME de productie-
capaciteit uitbreiden. Om dit te realiseren, moesten sommige 
productielijnen worden verplaatst en de bijbehorende afzuig- en 
filtratiesystemen worden gemoderniseerd. Deze uitbreiding 
bood ook de mogelijkheid om de bestaande afzuigarmen te 
evalueren en, waar nodig, te vervangen. Plymovent gaf 
professioneel advies, maakte een systeemontwerp en creëerde 
een totaaloplossing die exact was afgestemd op de wensen van 
HCME.

testimonium

“De Account Manager van Plymovent gaf aan onze lassers een 
workshop om het belang van professionele lasrookafzuiging te 
benadrukken. Hij leerde onze lassers ook hoe zij de afzuigarmen 
het meest effectief konden gebruiken. Wij stellen de betrokken-
heid van Plymovent erg op prijs. Zeer professioneel!”

“Wij zijn zeer tevreden over onze samenwerking met Plymovent. 
Zij komen altijd met de beste oplossing voor elke situatie en 
houden hierbij rekening met onze wensen. Een praktisch 
voordeel is dat hun vestiging ‘om de hoek’ zit. Als wij hun bellen, 
kunnen wij binnen een paar uur een monteur verwachten. Wij 
zien ernaar uit om onze goede betrekkingen met Plymovent te 
continueren!”

» Wij zijn zeer tevreden over Plymovent. Niet alleen vanwege de 
duurzame afzuigsystemen, maar ook vanwege hun weloverwogen 
advies en uitstekende service! « 

CITAAT van Mark van de Klundert, Production Engineering HCME.

Bronafzuiging verwijDert
lasrook op effectieve wijze

referentie
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Hal 2 (meerarmensysteem + afzuigkappen)
 ■ 13 x MSA (MultiSmart® Arm, afzuigarm)
 ■ 5 x NEC-4 (verlengkraan)
 ■ 3 x robotcellen (afzuiging via maatwerk-afzuigkap)
 ■ 1 x MDB-12 + SIF (9 kW) • filter/fan (6 werkplekken)
 ■ 1 x MDB-20 + SIF (22 kW) • filter/fan (10 werkplekken)

 
Hal 3 (meerarmensysteem + afzuigkappen)

 ■ 17 x MSA (MultiSmart® Arm, afzuigarm)
 ■ 9 x NEC-4 (verlengkraan)
 ■ 3 x afzuigkap
 ■ 1 x SCS* + SIF (7.5 kW) • filter/fan (5 werkplekken)
 ■ 1 x SCS* + SIF (7.5 kW) • filter/fan (6 werkplekken)
 ■ 1 x MDB-16V + SIF (18.5 kW) • filter/fan (9 werkplekken) 

jaar van installatie
 ■ 2012

applicaties
 ■ MIG/MAG-lassen
 ■ TIG-lassen

* incl. een demper, aangezien de gefilterde lucht niet naar buiten wordt 
 afgevoerd, maar wordt gerecirculeerd en teruggebracht naar de
 werkplaats (met gebruik van de gefilterde lucht als warmtebron =
 energiebesparing).

 ■ Effectieve lasrookafzuiging via MultiSmart® Arm (MSA) 
afzuigarmen.

 ■ Lasrook in de robotcellen wordt afgezogen via hetzelfde 
centrale afzuigsysteem (praktisch voordeel!).

 ■ Waar nodig vindt recirculatie van schone en warme lucht 
plaats (met als gevolg: lagere verwarmings- en ventilatie-
kosten).

 ■ Een veilige, schone en gezonde werkomgeving.
 ■ Jaarlijkse controle door Plymovent. Plymovent zorgt ervoor 

dat beide lasrookafzuigsystemen optimaal blijven 
functioneren.

De oplossing

Om beide werkhallen optimaal te benutten, moesten sommige 
productielijnen worden verplaatst naar een andere hal. Toen de 
definitieve plattegrond van beide hallen bekend was ontwierp 
Plymovent de gewenste totaaloplossing. Elke werkplek werd 
onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat de lasrook 
overal optimaal zou worden afgezogen. Sommige oude 
afzuigarmen werden direct vervangen.

HCME heeft gekozen voor bronafzuiging. Dit is de meest 
effectieve manier om lasrook te verwijderen. Bronafzuiging, via 
afzuigarmen, vindt direct bij het feitelijke lasproces plaats. 
Lassers hoeven daarom geen overdrukhelmen te dragen, omdat 
de lasrook de ademhalingszone van de lasser niet bereikt. Ook 
hoopt zich in de werkplaats geen lasrook op. De verlengkranen 
(NEC-4) garanderen een bereik van 6 meter. Samen met 
Plymovent heeft HCME gekozen voor de MultiSmart® Arm. 
Deze afzuigarm is 3 m lang. Het balanssysteem is geplaatst aan 
de buitenzijde, wat het afstemmen van de arm gebruikers-
vriendelijk maakt. De MSA is uitgerust met een ergonomisch 
ontwerp, uitstekende stabiliteit, ondersteuning en balans.

Behalve bronafzuiging moest er ook een oplossing worden 
gevonden voor een aantal robotcellen. Daarom werden op het 
centrale afzuigsysteem ook afzuigkappen aangesloten.

systeemfeiten

voorDelen


